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Branscher med oerhört hastig teknik-
utveckling kan innebära hot, men även 
möjligheter. Familjeföretaget Telekon-
takt AB har i snart 35 år fokuserat på 
möjligheterna.

Dan Olsson startade företaget 1973. Enmans-
företaget har idag växt till en 16 personer 
stark organisation som verkar inom tele- och 
datainstallationer. Partille och Lerums kom-
muner, liksom Göteborgs universitet och SGS 
Studentbostäder, har i fl era år anlitat företa-
get.  

- Vi är måna om att slutföra bra jobb i tid 
och att alltid se till att ligga långt framme i 
teknikutvecklingen. Det visitkortet har gjort 
att våra beställare kan känna förtroende för 
vår kapacitet, säger fl odabon Dan.

Växer med teknikutvecklingenVäxer med teknikutvecklingen

Företaget verkar utifrån kontor och lager 
i Partille där Dan även utnämndes till Årets 
företagare 2001.

Uppmuntrar till samarbete
Telekontakt AB installerar och säljer det 
mesta inom svagström – från datanät och tele-
fonsystem till säkerhets- och passagekontrol-
lanläggningar.

- I Lerum har vi ett nära samarbete med Le-
rumsföretagen Alf Ericsson Elektriska AB, 
Agitar El AB och Lerums Larm & Lås AB. 

Dans engagemang för att kvalitetssäkra 
branschen och skapa ett gott företagsklimat 
sträcker sig även till styrelseposter i bransch-
organisationen EIO i Göteborg och Företagar-
na i Partille. Telekontakt AB är även miljödip-
lomerat av Göteborgs stad.

Tel: 031-44 27 11
www.telekontakt.se

Telekontakt AB en pålitlig partner i data- och telebranschen. På bilden företa-Telekontakt AB en pålitlig partner i data- och telebranschen. På bilden företa-
gets ägare Dan Olsson fl ankerad av Stefan Olsson och Mikael Andersson. gets ägare Dan Olsson fl ankerad av Stefan Olsson och Mikael Andersson. 

På Swedbank i Lerum får du som bolå-
netagare förutom förmånliga räntor 
även en rådgivare och affärspartner.

- Det är ett led i vår uttalade policy 
att bli marknadsledande på service, sä-
ger kontorschef Thomas Ljungkvist.

Swedbank i Solkattens Affärscentrum i Le-
rum är en fullsortimentsbank med privatråd-
givning, företagsrådgivning samt kontant-
hantering.

- För att öka servicen och tillgängligheten 
för våra kunder ökar vi öppettiderna till att 
ha öppet måndag och torsdagar till klockan 
18.00.

Tar marknadsandelar
Swedbank i Lerum växer – inte minst på 
grund av de framgångar kontoret haft på bolå-
nesidan.

Swedbank – när du vill ha merSwedbank – när du vill ha mer

Swedbank – din partner i bolån. Fr. v. Anders Sjösten,  Ann-Christin Bodin och kontorschef 
Thomas Ljungkvist.

- Vi ser det så här: boendefi nansiering 
handlar inte enbart om räntor och amorte-
ringstider. Vi skall ställa upp som rådgivare, 
bollplank och partner för våra kunder. Vi skall 
alltid kunna säkerställa att kunderna förstår 
hela processen med ett boendeköp. Det ställer 
högre krav på oss, där vi måste vara pålästa.

Swedbank medverkade med boendefi -
nansiering vid såväl Deromes nya bostäder 
vid Lilla Stamsjön och Skanskas bostäder i 
Smedkärr.

Tel: 0302-160 05
www.swedbank.se

Vill du bo i ett nyproduce-
rat trähus invid majestätiska 
hundraåriga ekar, gärdsgår-
dar och anrika Lillgården? Då 
kanske Nygårds Ekar i södra 
Lerum är något för dig?

JM AB bygger 18 bostadsrätter i nio 
parhus som 1 ½-planshus om 121 
kvadratmeter med öppen och rym-
lig bottenvåning eller sluttningshus 
om 113 kvadratmeter i tre etage.

- Det är sällan nyproducerade bo-
städer görs med så mycket generös 
naturyta mellan husen. Nygårds 
Ekar är lummigt, småskaligt och 
rofyllt, säger Camilla Johansson på 
Projektmäklarna Sverige AB som 
ansvarar för försäljningen. 

Mer än vackra fasader
Alla husen präglas av omtanke och 
kvalitet. Stor omsorg har lagts på 
att trähusen skall smälta in i miljön, 
där Lillgårdens karaktäristiska se-
kelskiftsvilla i brunsvart national-
romantik inspirerat färgsättningen 
på bostadsrätterna.

- Som sig bör är ekkök och ekpar-
kett original i bostäderna. Överlag 
har stor omsorg lagts på detaljer 
och naturmaterial är regel. JM AB 
har även valt att bygga energisnåla 
hus på ett miljövänligt sätt.

Husen värms upp med frånlufts-
värmepump via golvvärme i bot-
tenplan och radiatorer på över plan.

En skuldfri förening
Bostadsrättsföreningen Nygårds 
Ekar är en förening helt utan lån. 
Anledningen till att man har valt att 
plocka bort de gemensamma lånen 

och istället låta varje enskild bo-
stadsrättshavare själva låna till hela 
insatsen, är de nya reglerna med 
nedtrappning av de tidigare ränte-
bidragen. Det blir på detta sätt en 
lägre boendekostnad, då privatper-
soner får göra avdrag för 30 procent 
av sina räntekostnader.

- Hälften av bostadsrätterna är 
redan sålda. Husen kostar drygt 
tre miljoner kronor, med en må-
nadsavgift på under 1 500 kronor. 
I den avgiften ingår bland annat 
sophämtning, snöröjning samt tv-, 
telefon- och bredbandsuppkoppling 
(10 Mbit).

www.jm.se/gbg

Nygårds Ekar – moderna trähus  i lummig ekbacke – med naturliga lekplatser för barn och små smultronställen 
för vuxna. På stora bilden försäljningsansvarig Camilla Johansson, Projektmäklarna. Totalentreprenad: JM AB. 
Arkitekt: ABAKO Arkitekter AB. 

Öppna husvisningarÖppna husvisningar
i höst!i höst!

Söndag 16 september kl. 12-14.
Därefter varannan söndag.
För mer information – ring:
Camilla Johansson, 
0734-32 50 15

Nygårds Ekar – utrymme och eftertankeNygårds Ekar – utrymme och eftertanke


